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BAB II 

KAJIAN TEORETIS 

A. Konsep Variabel Penelitian 

1. Pemberian Motivasi Oleh Guru 

a. Pengertian Pemberian Motivasi 

Pemberian  adalah  menyerahkan atau memberikan sesuatu. 

Motivasi berpangkal dari kata “motif”. Biasanya motif diartikan 

sebagai daya penggerak yang ada didalam diri seseorang untuk 

melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi tercapainya suatu tujuan.
11

 

Berawal dari kata “motif” itu, maka motivasi dapat diartikan sebagai 

daya penggerak yang telah menjadi aktif.
12

 Pemberian motivasi adalah 

menyerahkan atau memberikan dorongan positif pada peserta didik 

agar  melakukan sesuatu.
13

 

Dalam islam kata motivasi lebih dikenal dengan istilah niat 

yaitu dorongan yang tumbuh dalam hati manusia yang menggerakkan 

untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Niat ada ketergantungan 

dengan perbuatan, dalam arti jika niat baik maka imbasnya juga baik 

dan sebaliknya.
14

 Sebagaimana dalam Firman Allah SWT yaitu :  
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Artinya : Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu 

bersedih hati, Padahal kamulah orang-orang yang paling 

Tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang 

beriman.(QS. Ali-Imran[3]: 139)
15

 

 

Tafsiran ayat Janganlah kamu bersikap lemah yakni janganlah 

kamu menjadi lemah dan patah semangat karena apa yang baru kalian 

alami. Dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, Padahal kamulah 

orang-orang yang paling Tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang 

yang beriman, yakni akibat yang terpuji dan kemenangan pada 

akhirnya akan kalian peroleh, wahai orang-orang mukmin.
16

 Dari 

tafsiran ayat tersebut dapat disimpulkan rahmat Allah SWT senantiasa 

ada disetiap masa dan dimana saja untuk kita. Dia tidak suka kita 

berputus asa. 

Dengan demikian, motivasi merupakan dorongan yang terdapat 

dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah 

laku yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan. Sebagaimana juga 

dalam  hadist Rasulullah SAW : 

سٌل اهلل صهَ عن أمْز انمؤمنْن اتِ حفص عمز تن انخطاب رضِ اهلل عنو قال : سمعد ر

عهْو ً سهم ذقٌل : انما األ عمال تاننْاخ ً إنما نكم امزئ ما نٌٍ.)رًاه اماما انمحذنْن اهلل 

اتٌ عثذ اهلل محمذ تن إسماعْم تن إتزاىْم تن انمغْزج تن تزدستح انثخارُ ًأتن انحسْن مسهم 

(مصنفحتن انحجاج تن مسهم انقشْزٍ فِ صحْحْيما انهذّن ىما أصح انكرة ان  

Artinya: Dari Amirul Mukmin Abi Hanifah Umar Bin Khattab ra, 

berkata : Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “ 

Sesungguhnya amal perbuatan itu teergantung niatnya, dan 

sesungguhnya setiap orang akan akan medapatakan apa 
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yang ia niatkan”. (Diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis : 

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin 

Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari dan Abul Husein 

Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairy An-

Naisaburi)
17

 

 

Maka keberhasilan sesuatu itu tadalah sesuai dengan besar atau 

kecilnya, kuat atau lemahnya niat seseorang. Itulah yang dinamakan 

motivasi, karena niat dapat memotivasi usaha seseorang.  

Menurut Mc. Donald dalam Sardiman A.M motivasi adalah 

perubahan energy dalam diri seseorang yang ditandai dengan 

munculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap 

tujuannya. Berdasarkan pengertian tersebut terdapat tiga elemen 

penting :
 
 

1) Motivasi mengawali terjadinya perubahan energi pada diri setiap 

individu manusia. Perubahan energy ini muncul dari dalam diri 

manusia, tetap perwujudannya akan menyangkut kegiatan fisik 

manusia. 

2) Motivasi ditandai dengan munculnya rasa. Dalam hal ini, motivasi 

relevan dengan persoalan-persoalan kejiwaan, afeksi dan emosi 

yang dapat menentukan tingkah laku manusia. 

3) Motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan. Jadi motivasi 

dalam hal ini sebenarnya merupakan respon dari suatu aksi yaitu 

tujuan.
 18

 

 

Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai 

keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan 

kegiatan belajar., menjamin kelangsungan dan memberikan arah 

kegiatan, sehingga dapat mencapai tujuan dalam proses belajar. Dalam 

kegiatan belajar, motivasi sangat diperlukan, sebab seseorang yang 
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tidak mempunyai motivasi dalam belajar, tidak akan mungkin 

melakukan aktivitas belajar dengan efektif.
19

 

Berdasarkan pengertian motivasi diatas penulis mengambil 

kesimpulan bahwa motivasi itu adalah suatu dorongan yang timbul 

baik dari dalam diri sendiri maupun dari luar diri yang berfungsi 

sebagai pengaruh semangat dalam melakukan suatu aktifitas guna 

mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Apa saja yang diperbuat 

manusia, yang penting maupun yang kurang penting, yang berbahaya 

maupun yang tidak mengandung resiko, selalu ada motivasinya. 

b. Jenis-jenis Motivasi 

Selain itu, beberapa psikologi ada yang membagi motivasi 

menjadi dua yaitu: 

1) Motivasi Intrinsik, adalah motivasi motif-motif yang menjadi aktif 

atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam 

setiap diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. 

Contoh : orang yang gemar membaca, tidak perlu disuruh 

membaca, maka ia akan mencari sendiri buku-bukunya untuk 

dibaca. 

2) Motivasi Ekstrinsik, adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi 

karena adanya perangsang dari luar. Contohnya: seorang siswa 

tekun belajar karena besok paginya akan melaksanakan ujian 

dengan harapan akan mendapatkan nilai yang baik, sehingga ia 

akan dipuji dengan gurunya.
20

  

 

Siswa yang memiliki motivasi instrinsik, seperti kesadaran 

untuk memperhatikan penjelasn guru dan memiliki rasa ingin tahu 

lebih banyak terhadap materi pelajaran yang diberikan bukanlah 

hambatan bagi guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pengajar. 
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Yang terpenting adalah motivasi instrinsik ini ada dalam pikiran dan 

hati para siswa. Berbeda dengan siswa yang tidak memiliki motivasi 

dalam dirinya. Dia memerlukan motivasi ekstrinsik untuk 

membengkitkan kesadaran dirinya. Pada saat inilah guru bertugas 

membengkitkan motivasi siswa agar mereka memiliki keinginan untuk 

melakukan kegiatan belajar.
21

 

Motivasi ekstrinsik ini juga sangat diperlukan disekolah, sebab 

jika pengajaran di sekolah tidak semuanya sesuai dengan kebutuhan 

atau minat siswa maka motivasi ini dibutuhkan. Oleh sebab itu, guru 

diharuskan mampu untuk mendorong dan menggerakkan agar siswa 

bersikap lebih baik dalam belajar dan nantinya siswa juga akan 

menumbuhkan motivasi dalam dirinya sendiri. 

Selanjutnya untuk melengkapi uraian mengenai makna dan 

teori tentang motivasi itu, perlu dikemukakan ciri-ciri motivasi. 

Motivasi yang ada pada diri siswa setiap orang itu sebagai berikut: 

1) Tekun menghadapi tugas, (dapat bekerja terus menerus dalam 

waktu yang lama, tidak pernah berhenti sebelum usai). 

2) Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa) 

3) Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. 

4) Lebih senang bekerja sendiri. 

5) Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin. 

6) Dapat mempertahankan pendapatnya. 

7) Tidak mudah melepaskan hal yang diyakininya. 

8) Senang mencari dan memecahkan masalah.
22
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Apabila seseorang memiliki ciri-ciri seperti itu, berarti orang 

itu selalu memiliki motivasi yang cukup kuat. Ciri-ciri motivasi seperti 

itu akan sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar. 

c. Prinsip-prinsip Motivasi  

Adapun prinsip-prinsip dalam motivasi adalah sebagai berikut: 

1) Kebermaknaan, Peserta didik akan tertarik belajar jika materi yang 

dipelajari berguna atau penting bagi dirinya. 

2) Pengetahuan dan keterampilan prasyarat, peserta didik akan lebih 

terdorong untuk belajar jika materi pelajaran yang akan diterima 

terkait dengan sejumlah pengetahuan yang telah dimiliki. 

3) Model, peserta didik akan lebih menguasai pengetahuan atau 

keterampilan baru jika ia diberi contoh untuk dilihat dan ditiru. 

4) Komunikasi terbuka, proses pembelajaran akan berjalan dengan 

baik jika ada komunikasi yang terbuka atara guru dengan peserta 

didik. 

5) Keaslian dan tugas yang menantang, peserta didik akan terdorong 

untuk belajar jika ia diberi materi baru dan berbeda. 

6) Latihan yang tepat dan aktif, kegiatan pembelajaran akan berjalan 

dengan baik jika materi yang disampaikan kepada peserta didik 

sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. 

7) Penilaian tugas, perseta didik akan memperoleh pencapaian belajar 

yang efektif jika tugas dibagi dalam rentang waktu yang tidak 

terlalu panjang/lama dengan frekuensi pengulangan yang tinggi. 

Dan lain sebagainya.
23

 

 

Seorang pendidik diharuskan untu k selalu memompa semangat 

para anak didiknya untuk belajar dengan tekun, menghadapi kesusahan 

dengan senyuman dan keterbatasan dengan semangat. Motivasi 

semacam ini akan membuat semangat mereka kembali menyala terang. 

Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling 

mempengaruhi. Belajar adalah perubahan tingkah laku secara relative 
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permanen dan secara potensial terjadi sebagai hasil dan praktik atau 

penguatan yang dilandasi tujuan untuk mencapai tujuan tertentu. 

Pemberian  motivasi oleh guru kepada siswa ketika 

pembelajaran juga diperlukan. Oleh karena itu, sebaiknya guru 

menyadari fungsi motivasi itu dalam proses pembelajaran :
 
 

1) Memberi semangat dan mengaktifkan peserta didik supaya tetap 

berminat dan siaga. 

2) Memusatkan perhatian peserta didik pada tugas-tugas tertentu yang 

berhubungan dengan pencapaian tujuan belajar 

3) Membantu memenuhi kebutuhan akan hasil belajar jangka pendek 

dan hasil jangka panjang.
 24

 

 

Motivasi yang diberikan seorang guru, apalagi karena sang 

guru telah berhasil memerankan diri sebagai orang tua kedua bagi anak 

didik, akan sangat berkesan. Dengan motivasi tersebut, anak didik 

akan memiliki semangat baru dalam menyikapi semua hal yang 

bergelayut dalam kehidupan ini, tentunya termasuk pelajaran yang 

diajarkan disekolah.
25

 

Dalam proses belajar mengajar motivasi menjadi aspek penting 

yang mesti dilakukan oleh guru.
26

 Motivasi bisa menjadi cambuk bagi 

siswa untuk meningkatkan aktivitas belajar. Guru harus selalu mampu 

memberikan motivasi kuat terhadap siswa. Motivasi erat kaitannya 

dengan kebutuhan. Siswa akan bertindak denngan cepat apabila dalam 

dirinya ada kebutuhan.
 27
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d. Peran Guru di Sekolah 

Guru dapat menggunakan bermacam-macam motivasi agar 

murid-murid giat belajar yaitu :
 
 

1) Guru sendiri harus antusias mengenai pelajaran yang diberikan. 

2) Ciptakan suasana yang menyenangkan. Senyuman 

menggembirakan suasana. 

3) Usahakan agar anak-anak turut serta dalam pelajaran.  

4) Pujian dan hadiah lebih berhasil dari hukuman dan celaan. 

Sebaiknya biarlah hasil baik dalam pekerjaan merupakan hadiah 

bagi anak. 

5) Pekerjaan dan tugas harus sesuai dengan kesanggupan anak. 

6) Guru harus menghargai pekerjaan murid. 

7) Berilah kritik dengan senyuman. Janganlah anak mendapat kesan, 

bahwa guru marah kepadanya, tetapi hanya kecewa atas hasil 

pekerjaannya atau perbuatannya.”Memotivasi anak berarti 

mengatur kondisi-kondisi sehingga ia ingin melakukan apa yang 

dapat dikerjakannya”.
 28

 

 

Motivasi yang diberikan oleh guru bisa menjadi titik pelita 

penerang kehidupan seorang siswa. Sejatinya, semua orang akan 

sangat senang jika diberi motivasi positif. Dengan motivasi tersebut, ia 

akan semakin bersemangat untuk berkreasi dan menunjamkan 

kreatifitasnya diatas persada dunia.
29

 

2. Keaktifan Belajar  

a. Pengertian keaktifan 

Keaktifan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

kegiatan, kesibukan dalam bekerja atau berusaha.
30

 Secara harfiah 

active menurut Hormby dalam Muhammad Jauhar, yakni: “in the 

habbit of doing things, energetic”. Artinya, terbiasa berbuat segala hal 

                                                 
28

 Nasution, Didaktik Asas-asas Mengajar, (Bandung: Jemmars,1986), h.85 
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dengan menggunakan segala daya. Pembelajaran yang aktif berarti 

pembelajaran yang memerlukan keaktifan semua siswa dan guru 

secara fisik, mental, emosional, bahkan moral dan spiritual.
31

 

Aktif dimaksudkan bahwa proses pembelajaran guru harus 

menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga peserta didik aktif 

bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan. Belajar 

memang merupakan suatu proses aktif dari peserta didik dalam 

membangun pengetahuan, bukan proses pasif yang hanya menerima 

penjelasan guru tentang pengetahuan.
32

 

Selanjutnya keaktifan anak dalam belajar merupakan persoalan 

penting dan mendasar yang harus dipahami, didasari dan 

dikembangkan oleh setiap guru di dalam proses pembelajaran. 

Demikian pula berarti harus dapat ditetapkan oleh siswa dalam setiap 

bentuk kegiatan belajar.  

Keaktifan belajar merupakan suatu keadaan dimana siswa 

melakukan aktivitas belajar yang dapat menghasilkan perubahan nilai 

atau sikap positif pada diri siswa dalam proses pembelajaran.
33

 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat dipahami keaktifan 

belajar dalam pembelajaran dapat merangsang dan mengembangkan 

bakat yang dimiliknya, berfikir kritis dan dapat memecahkan 

permasalahan-permasalahan. 
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Untuk melihat kadar keaktifan dalam proses belajar, menurut 

Nana Sudjana dapat dilihat dari indikator sebagai berikut :
 
 

1) Siswa tidak hanya menerima informasi tetapi lebih banyak mencari 

dan memberi informasi. 

2) Siswa banyak mengajukan pertanyaan, baik kepada guru meupun 

kepada siswa lain. 

3) Siswa lebih banyak pengajukan pendapat terhadap informasi yang 

disampaikan oleh guru atau terhadap pendapat yang diajukan oleh 

siswa lain. 

4) Siswa memberi respon yang nyata terhadap stimulasi belajar yang 

deberikan guru seperti membaca, mengerjakan tugas, 

mendiskusikan pemecahan masalah dengan teman sekolah, 

bertanya kepada siswa lain bila mendapat kesulitan, mencari 

informasi dari beberapa sumber belajar dari kegiatan lain.  

5) Siswa berkesempatan menilai sendiri terhadap hasil pekerjaaannya, 

sekaligus memperbaiki dan menyempurnakan pekerjaan yang 

dianggap masih belum sempurna. 

6) Siswa membuat sendiri kesimpulan pelajaran dengan bahasa dan 

cara masing-masing, baik secara mandiri maupun secara kelompok. 

7) Siswa memanfaatkan sumber belajar atau lingkungan belajar yang 

ada disekitarnya secara optimal dalam kegiataannya, merespon 

stimulasi belajar yang diberikan oleh guru.
34

 

 

Menurut Wina Sanjaya menjelaskan bahwa keaktifan 

diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan seperti mendengarkan, 

memproduksi sesuatu, menyusun laporan, memecahkan masalah, dan 

lain sebagainya. Keaktifan siswa itu ada yang secara langsung diamati, 

seperti mengerjakan tugas, berdiskusi dengan kelompok, 

mengumpulkan data, mengemukakan pendapat, mengajuan 

pertanyaan, membuat kesimpulan pelajaran, membuat ringkasan, dan 
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lain sebagainya. Akan tetapi juga ada yang tidak bisa diamati, seperti 

kegiatan mendengarkan dan menyimak.
35

 

b. Jenis-jenis keaktifan belajar  

Menurut Paul D. Diedrich dalam buku Oemar Hamalik 

membagi kegiatan belajar kedalam delapan kelompok, yaitu :  

1) Kegiatan visual: membeca, melihat gambar, mengamati 

eksperimen, mengamati demonstrasi dan pameran, mengamati 

orang lain bekerja atau bermain. 

2) Kegiatan moral: mengemukakan suatu fakta atau prinsip, 

menghhubungkan suatu kaejadian, mengajukan pertanyaan, 

memberi saran, mengemukakan pendapat, berwawancara, diskusi 

dan interupsi. 

3) Kegaiatan mendengarkan: mendengarkan penyajian bahan, 

mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan 

permainan, mendengarkan radio. 

4) Kegiatan menulis: menulis cerita, menulis laporan, memeriksa 

karangan, bahan-bahan copy, membuat out-line atau rangkuman, 

mengejarkan tes dan mengisi angket. 

5) Kegiatan menggambar: menggambar, membuat grafik, chart, 

diagram, peta dan pola. 

6) Kegiatan motorik: melakukan percobaan, memilih alat-alat, 

melaksanakan pameran, membuat model, menyelenggarakan 

permainan, menari dan berkebun. 

7) Kegiatan mental: merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, 

menganalisis faktor-faktor, melihat hubungan dan membuat 

keputusan. 

8) Kegiatan emosional: minat, membedakan, berani, tenang, gugur, 

kagum, dan lain-lain.
36

 

 

Dengan demikian, ketika proses pembelajaran berlangsung 

siswa dapat dikatakan aktif dalam belajar yakni dapat terlihat dari 

kegiatan yang dilakukannya.  
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36

 Oemar Hamalik, Pendekatan Baru Strategi BELAJAR MENGAJAR Berdasarkan 

CBSA, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h.21 



 

 

21 

c. Faktor yang Mempengaruhi Keaktifan Belajar 

Gagne dan dan Briggs dalam buku Martinis Yamin 

menjelaskan rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan dalam 

kelas meliputi  9 aspek untuk menumbuhkan keaktifan dan partisipasi 

siswa. Masing-masing diantaranya adalah:
 
 

1) Memberi motivasi atau menarik perhatian siswa, sehingga mereka 

berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

2) Menjelaskan tujuan instruksional (kemampuan dasar) kepada 

siswa. 

3) Mengingatkan kompetensi prasyarat. 

4) Memberikan stimulus (masalah, topic, dan konsep) yang akan 

dipelajari. 

5) Memberi petunjuk kepada siswa cara mempelajarinya. 

6) Memunculkan aktifitas, partisipasi siswa dalam kegiatan 

pembelajaran 

7) Memberi umpan balik (feed back). 

8) Melakukan tagihan-tagihan terhadap siswa berupa tes, sehingga 

kemampuan siswa slalu terpantau dan terukur. 

9) Menyimpulkan setiap materi yang disampaikan siakhir pelajaran.
37

 

 

Keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar dipengaruhi 

oleh berbagai faktor. Secara garis besar menurut Ngalim Purwanto 

terbagi dua faktor intern dan ekstern.  

Faktor intern adalah yang berasal dari dalam diri siswa, faktor 

ini meliputi : 

1) Faktor fisiologi atau jasmani seperti kondisi fisik (kesehatan dan 

kondisi panca indera). 

2) Faktor psikologis seperti kematangan, kecerdasan, latihan, 

motivasi, minat dan bakat. 
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Sementara faktor eksteren adalah yang mempengaruhi dari luar 

diri siswa, factor ini meliputi:
 
 

1) Faktor keluarga seperti cara orang tua mendidik anaknya, 

hubungan antara anggota keluarganya, suasana rumahdan keadaan 

ekonomi keluarga. 

2) Faktor masyarakat seperti kegiatan dalam masyarakat, teman 

bergaul dan sebagainya.
 38

 

 

Guru hanyalah merangsang keaktifan dengan jalan menyajikan 

bahan pelajaran, sedangkan mengolah dan mencerna adalah peserta 

didik itu sendiri sesuai kemauan, kemampuan bakat, dan latar belakang 

masing-masing. Belajar adalah suatu proses dimana peserta didik harus 

aktif.
39

 

Dari beberapa uraian dapat disimpulkan bahwa banyak faktor 

yang mempengaruhi keaktifan belajar siswa salah satunya ialah 

pemberian motivasi guru dalam mengembangkan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya, hal ini dapat 

dilakukan dengan memberikan motivasi oleh guru agar siswa aktif 

belajar sehingga memperoleh hasil yang diharapkan. 

d. Mengaktifkan  Belajar  Siswa 

Keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran sangat 

tergantung dari pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh siswa itu 

sendiri. Oleh karena itu, keaktifan siswa dalam menjalani proses 

belajar mengajar merupakan salah satu kunci keberhasilan pencapaian 
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tujuan pembelajaran. Siswa akan aktif dalam kegiatan belajarnya bila 

ada motivasi, baik itu motivasi ekstrinsik maupun intrinsik. 

Beberapa hal yang dapat merangsang tumbuhnya motivasi 

belajar aktif pada diri siswa, antara lain : 

1) Penampilan guru yang hangat dan menumbuhkan partisipasi yang 

positif. 

2) Siswa dapat mengetahui maksud dan tujuan pembelajaran atau 

kompetensi yang diharapkan. 

3) Tersedia fasilitas, media/ sumber belajar, dan lingkungan belajar 

yang mendukung kegiatan pembelajaran. 

4) Adanya prinsip pengakuan penuh atas pribadi setiap siswa  

5) Adanya konsistensi dalam penerapan aturan atau perlakuan oleh 

guru di dalam proses belajar-mengajar. 

6) Adanya pemberian reinforcement atau penguatan dalam proses 

pembelajaran. 

7) Jenis kegiatan pembelajaran menarik atau menyenangkan dan 

menantang. 

Penilaian hasil belajar dilakukan serius, objektif, teliti dan 

terbuka
40

. 

3. Hubunngan Antara Pemberian Motivasi Guru Dan Keaktifan Belajar 

Siswa  

Salah satu tujuan pendidikan adalah menghasilkan siswa yang 

mempunyai semangat untuk terus belajar seumur hidup, penuh rasa ingin 

tahu dan keinginan untuk menambah ilmu, meskipun pendidikan formal 

mereka telah berakhir. Kunci untuk mewujudkan semua itu adalah adanya 

motivasi yang kuat dan terpelihara dalam diri siswa untuk belajar. 

Motivasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keaktifan 

kegiatan belajar. Motivasilah yang mendorong siswa ingin melakukan 

kegiatan belajar. Motivasi juga diartikan sebagai pengaruh kebutuhan-
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kebutuhan dan keinginan terhadap instensitas dan arah perilaku 

seseorang.
41

 

Memotivasi siswa merupakan langkah awal yang harus dilakukan 

seorang guru dalam proses belajar mengajar. Jika guru mampu 

membangun motivasi siswa saat pembelajaran, maka guru telah mampu 

membangun kemudahan bagi siswa. Memotivasi tidak hanya 

menggerakkan siswa agar aktif dalam pelajaran, tetapi juga mengarahkan 

dan menjadikan siswa terdorong dan terinspirasi untuk belajar terus 

menerus dimanapun dan kapanpun.
42

 

Guru sebagai sebagai pendorong peserta didik agar mau melakukan 

kegiatan belajar. Sebagai motivator guru harus menciptakan kondisi kelas 

yang merangsang peserta untuk mau melakukan kegiatan belajar, baik 

individu maupun kelompok.
43

 

Motivasi sangat diperlukan seseorang siswa, motivasi berarti 

menggerakkan siswa untuk melakukan sesuatu. Pada awalnya akan 

menyebabkan si subjek belajar merasa ada kebutuhan dan ingin melakukan 

sesuatu kegiatan belajar atau keaktifan belajar. 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan dilakukan dengan maksud untuk menghindari 

duplikasi pada desain yang ditemukan peneliti. Disamping itu untuk 

menunjukkan pada keaslian bagi peneliti yang sesuai karena peneliti 
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meperoleh gambaran dan perbandingan dari desain-desain yang telah 

dilaksanakan. Setelah peneliti membaca dan mempelajari karya ilmiah 

sebelumnya, hanya sedikit yang relevan. Diantara penelitian yang penulis buat 

ini relevan dengan beberapa penelitian diantaranya: 

1. Hubungan Pemberian Motivasi Guru Dengan Minat Belajar Siswa 

Membaca Al-Qur’an Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Andalan. oleh 

Nurhamidah Purwadi, seorang mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Suska Riau pada tahun 2013. Dalam penelitian tersebut Nurhamidah 

menyimpulkan bahwa pemberian motivasi guru di Madrasah Tsanawiyah 

Negeri Andalan tergolong cukup baik, dengan perolehan angka 72,5 %. 

Minat membaca Al-Qur’an di Madrasah Tsanawiyah Negeri Andalan 

tergolong sedang, dengan perolehan angka 55%. Dan terdapat hubungan 

yang signifikan antara pemberian motivasi guru dengan minat membeca 

Al-Qur’an di Madrasah Tsanawiyah Negeri Andalan. Atau dapat 

disimpulkan juga bahwa semakin baik pemberian motivasi guru maka 

semakin tinggi minat siswa membaca Al-Qur’an, namun semakin kurang 

baik pemberian motivasi guru maka semakin rendah minat siswa membaca 

Al-Qur’an  

Berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu mengenai 

Hubungan Pemberian Motivasi Guru Dengan Keaktifan Belajar Siswa Pada 

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 3 Tambang. Yaitu untuk mencari apakah ada hubunngan yang 

signifikan antara pemberian motivasi guru dengan keaktifan belajar siswa 
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pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 3 Tambang. 

2. Pengaruh Keterampilan Guru Mangadakan Variasi Mengajar Terhadap 

Keaktifan Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Fiqih di Maadrasah 

Tsaanawiyah Negeri Siak. oleh Mardiah, seorang mahasiswi Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau pada tahun 2016. Dalam 

penelitian tersebut Mardiah menyimpulkan bahwa keterampilan guru 

mengadakan variasi mengajar di Madrasah Tsanawiyah Negeri Siak 

tergolong baik, dengan perolehan angka sebesar 76 %. Keaktifan belajar 

siswa pada mata pelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah Negeri Siak 

tergolong tinggi, dengan perolehan angka 65%. Dan ada pengaruh yang 

signifikan antara keterampilan guru mengadakan variasi mengajar 

terhadap keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran Fiqih di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Siak. 

Meskipun penelitian diatas memiliki kesamaan dengan penelitian 

penulis lakukan, namun peneliti lebih memfokuskan pada Keaktifan Belajar 

Siswa. Penelitian yang penulis lakukan adalah Hubungan Pemberian Motivasi 

Guru Dengan Keaktifan Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama 3 Tambang. 
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C. Konsep Operasional 

Setelah teori-teori dipaparkan diatas, maka dapat dibuat konsep 

operasionalnya sebagai berikut: Hubungan Pemberian Motivasi Guru Dengan 

Keaktifan Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tambang. 

1. Indikator variabel X 

Dalam penelitian ini sebagai variabel (X) nya adalah pemberian 

motivasi guru, yang ditandai dengan indikator sebagai berikut :  

a. Guru PAI antusias dan mengajak siswa berparisipasi dalam proses 

pembelajaran. 

b. Guru PAI menciptakan suasana kelas yang menggembirakan ketika 

belajar. 

c. Guru PAI memberikan arahan sederhana atau pancingan agar siswa 

turut serta dalam pembelajaran. 

d. Guru memberikan pujian dengan mengatakan “bagus, tepat sekali, “ 

kepada siswa yang menjawab pertanyaan. 

e. Guru memberikan tugas individual dan kelompok terkait dengan 

materi pelajaran Agama Islam. 

f. Guru PAI mengoreksi dengan segera tugas atau pekerjaan siswa. 

g. Guru memberi tahukan nilai penting dari materi yang sedang 

dipelajari. 
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2. Indikator variabel Y 

Sebagai variabel (Y) nya Keaktifan belajar siswa, keaktifan belajar 

siswa indikatornya yaitu: 

a. Siswa selalu mencari informasi dari beberapa sumber belajar. 

b. Siswa selalu mengajukan pertanyaan kepada guru atau siswa lain. 

c. Siswa selalu mengajukan pendapat terhadap informasi yang 

disampaikan oleh guru. 

d. Siswa memberi kesempatan berpendapat kepada teman dan kelompok. 

e. Siswa bekerja sama dengan teman sekelas dalam belajar. 

f. Siswa berpartisipasi dalam pemecahan masalah belajar. 

g. Siswa memperbaiki dan menyempurnakan pekerjaan yang dianggap 

masih belum sempurna. 

h. Siswa selalu mengerjakan tugas dari guru. 

i. Siswa selalu mencatat poin-poin penting dari penjelasan guru. 

j. Siswa membuat sendiri kesimpulan pelajaran dengan bahasa dan cara 

masing-masing, baik secara mandiri maupun secara kelompok. 

D. Asumsi dan Hipotesa 

1. Asumsi dasar 

Berdasarkan pengamatan sehubung dengan penelitian ini, maka 

penelitian berasumsi sebagai berikut: 

a. Pemberian motivasi guru bervariasi 

b. Keaktifan belajar siswa bervariasi 
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2. Hipotesa  

Hipotesa Kerja (Ha) 

Terdapat hubungan yang signifikan antara pemberian motivasi 

guru dengan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tambang. 

Hipotesa Nihil (Ho) 

Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pemberian 

motivasi guru dengan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 

Tambang. 


